be/SFPHPM01-11693/2016/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Mezőfalvi Medosz SE

A kérelmező szervezet rövidített neve

Mezőfalvi Medosz SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

78

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19820985-2-07

Bankszámlaszám

11736037-20593300-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2422

Város

Mezőfalva

Közterület neve

József Attila

Közterület jellege

utca

Házszám

30

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

2422

Város

Mezőfalva

Közterület neve

József Attila

Közterület jellege

utca

Házszám

30

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 253 65 56

Fax

-

Honlap

www.mezofalva.hu

E-mail cím

csekeotto@citromail.hu

E-mail cím

csekeotto@citromail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Cseke Ottó

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 253 65 56

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Cseke Ottó

+36 30 253 65 56

E-mail cím
csekeotto@citromail.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

3,9 MFt

4 MFt

4,2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,6 MFt

2 MFt

2,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

15,8 MFt

35 MFt

40 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

21,3 MFt

41 MFt

46,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,9 MFt

4,2 MFt

4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,4 MFt

0,5 MFt

0,6 MFt

Anyagköltség

6,7 MFt

7 MFt

8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

9,5 MFt

10 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,8 MFt

20 MFt

24,1 MFt

Összesen

21,3 MFt

41,7 MFt

46,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

12 MFt

22 MFt

22 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,4 MFt

0,5 MFt

0,6 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 825 952 Ft

69 200 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

20 800 293 Ft

210 935 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

23 998 359 Ft

238 660 Ft

Általános képzés

402 829 Ft

1 630 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk Fejér megyében, Mezőfalva Nagyközség településen működik. Alapvető célunk a helyi lakosság egészségesebb életmódjának, minőségibb szabadidős
tevékenységének biztosítása. Szervezetünk célja, hogy minél több fiatal és felnőtt számára tudjunk olyan szabadidős elfoglaltságot nyújtani, mely hasznos időtöltést,
közösségépítést és alapvető életminőség-javítást eredményez. Közvetetten a helyi lakosság kötödését a településhez és a helyben-maradás, az összetartozás érzést
is szeretnénk kialakítani. Alapvetően a sportokra, s ezen belül is a labdarúgásra helyeztük a hangsúlyt, de folyamatosan együttműködünk a helyi Önkormányzattal,
intézményekkel ( iskola, a helyi Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménnyel, a gyermekek nappali ellátásáért felelős Remalau Nonprofit Közhasznú Kft-val)
Segítjük és együttműködünk valamennyi mezőfalvi civilszervezet munkáját. Az önkormányzattal való együttműködésünk alapján rendezvényeken és egyedi igények
alapján is rendelkezésre állunk a helyi alapszolgáltatások megfelelő, minőségibb megvalósítása és elérhetősége érdekében. A helyi lakosokat aktívan segítjük a
mobilitás megvalósításában, a konkrét sportolási lehetőségek mezőfalvi elérésében, s az egyéb (pl. uszoda, sportcsarnok, tenisz, stb) mozgásformák elérésében is.
Emellett rendelkezésre állunk az egészséggel kapcsolatos ellátások és megelőzéssel kapcsolatos programok, szolgáltatsok megvalósításában. A tevékenységünk
alapja a rendszeres, folyamatos magas minőségű felkészítések,edzések valamint minél több mérkőzésen, minél jobb eredménnyel való szereplés. A fenti alapokon
kívül vannak olyan tervezett tevékenységek is, melyek az éves utánpótlás nevelési, ifjúsági és felnőtt játékosok sporttevékenysége mellett is nyitni próbál a település
lakossága felé, hogy minél több fórumot tudjunk teremteni a sportág népszerűsítésére.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A tárgyi eszközeink fejlesztése is elengedhetetlen a korszerű működéshez, hiszen a már elindult infrastrukturális fejlesztések pl. világítás kiépítése, öltöző felújítás,
öntöző, fűnyíró eszközök megalapozták a fejlődést, de a klub és a települési, valamint kistérségi labdarúgásban betöltött szerepünk fokozásához elsősorban az
utánpótlás korosztály erősítésével, egyre több csapat indításával és versenyeztetésével, a minőségi labdarúgás feltételeinek biztosításával minél nagyobb szerepet
akarunk vállalni a labdarúgás népszerűsítésében, melyhez további beruházások szükségesek. Mivel az utánpótlás korosztályban játszó gyermekek szinte kivétel
nélkül iskolások, (általános vagy középiskola) ezért csak az iskola után, a késő délutáni, koraesti órákban érkeznek az edzésekre, ezért hogy mindenkivel tudjunk
foglalkozni és biztosítani tudjuk a megfelelő gyakoriságú edzéseket, ezért fontos lenne minden pályához kapcsolódóan kiépíteni a világítást, hogy az egészen estig
20-21 óráig elhúzódó edzések, az edzési időszak alatt folyamatosan használható legyen. Ez egy nagyon fontos, hosszútávú befektetés, mely már az előző pálya
terület világításának kiépítésekor is bebizonyosodott, hogy nagyon hasznos, azonban, így a megnövekedett létszám miatt, gyakorlatilag arra a pályára korlátozódik az
esti órákban az edzések helyszíne, s így a versenypálya minősége tovább romlik, amit szeretnénk jó minőségben megtartani. Emellett az elhasználódott,
balesetveszélyessé vált edzőpályát egyidőben szeretnénk rendezni, (gyepregenerációval, illetve kártevő védelemmel) a felületét kezelni, ugyanis nagy veszélyforrás,
hogy folyamatosan vakondok, pockok okoznak problémát. Több baleset is történt edzés közben, mivel a vakondtúrások fellazították a pálya egyes részeit, s a fű miatt
nem látható üregek, rések, lyukak, buckák keletkeztek. Többféle irtással is próbálkoztunk, de eddig eredménytelenül, s így a pálya egyes területei már
használhatatlanok. Biztonsági kockázatot jelentenek, személyi sérülés történt és történhet. Így azonban az meglévő, használható terület még inkább ki van téve az
igénybevételnek, amit már a meglévő eszközökkel karbantartani sem tudunk, ezért szeretnénk a TAO támogatás felhasználásával hosszutávú, tartós megoldást
találni a pálya minőségének javítására. Még egy kapcsolódó problémánk, hogy a Sportpályák, a sporttelepünk egyik oldala úgymond nyitott, a kerítés, amit nem
tudtunk a korábbi fejlesztéssel lefedni, s nem került felújításra, olyan rossz állapotú, hogy (fényképes

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartalma 2016 július 1-től 2017. június 30-ig tart. Mezőfalva Medosz Se Sportpálya A 2016/2017 évadra tervezett beruházásokat, beszerzéseket három
forrásból kívánjuk fedezni. Egyrészt az egyesület saját bevételei, ami részben fedezi a tervezett költségek önerő igényét. Emellett az Önkormányzat által
megszavazott támogatás is fedezetett nyújt, azonban a TAO támogatási rendszerből igényelt támogatás nélkül nem tudnánk megvalósítani a fejlesztéseket, ezért
nagyon fontos a támogatási kérelmünk elfogadása és a támogatóink forrásbiztosítása, melyet 2016. decemberre időzítünk, így a tárgyi eszköz beszerzéseket 2017.
év elején tervezzük elkezdeni, megvalósítani. Az utánpótlás-nevelés költségei folyamatosan merülnek fel, ezeket az Önkormányzati támogatás és a saját bevételeink
fedezik 2016 folyamán, majd 2017-ban szeretnénk erre is a TAO támogatásból befolyt összeget felhasználni. Remélhetőleg 2016-ban már a bevételeink is
növekednek a fejlesztések kapcsán, s így további finanszírozási kerettel gazdálkodhatunk. 2015 november 5-ig tervezzük első részelszámolásunkat, mely az addig
felmerült bérköltségek, s néhány eszközbeszerzés és szállítási költséget foglal majd magába. 2017 január 5-ig tervezzük a 2. részelszámolásunkat, mely az
eszközbeszerzéseket (sportfelszerelések, sporteszközök) valamint a 2015 július óta felmerült bérköltségek, s szállítási költségeket, és gyógyszer és diagnosztikai és
egyéb utánpótlási költségeinket takarja majd 2017. április 5 tervezzük a 3. részelszámolásunkat, mely a 2017 január óta felmerült bérköltségek, s szállítási
költségeket takarja majd 2017. június 30. tervezzük a záró (4. ) elszámolást, mely a tervezett beruházás, az edzőtáborok és a még nem elszámolt bér és eszköz,
illetve szállítási költségeket fogja takarni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Terveink az utánpótlás nevelési feladatokra tekintettel: Az MLSZ „A Magyar LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2011 – 2020” anyaghoz
igazodva, s az elmúlt év szemléletét figyelembe véve célunk az utánpótlásbázis stabilabb alapokra helyezése, az utánpótlási keret kibővítése, jelenlegi létszámunk
növelése. Fontosnak tekintjük, hogy már kisiskolás korban is minél több gyermek kerüljön kapcsolatba a labdarúgással, s kerülenek a sportot gyakorlok táborába,
mely által az emelt szintű fizikai aktivitás a korosztályon belül emelkedik. A minőségi oktatás és az egyre nagyobb teret nyerő digitális világ térnyerése mellett is célunk
egy olyan jó adottságokkal bíró, remek fizikumú utánpótlásbázist teremteni, mely akár a versenysport karrierre vágyó tehetségeket nevelhet. S multiplikáló hatásával
még tovább erősíti a sportág népszerűségét, látogatottságát. Célunk olyan minőségi feltételek biztosítása, mely által a sportolók, az edzők, segítő szakértők is
minőségibb magyar labdarúgás generálói lehetnek. S as megújult, magas szintű találkozok közösségformáló és közönségvonzó ereje is nőne. Mindezek
kialakításához, megalapozásához szükségesek az sportfejlesztési programunkban bemutatott fejlesztések, beruházások. A szakmai munka irányításában szoros
kapcsolatot kívánunk kialakítani az MLSZ-szel és a megyei szervezetekkel, Az utánpótlással foglalko szakemberek (edzők, testnevelők, tanárok) rendszeres és
folyamatos képzése, naprakész szakmai anyagok beszerzésének biztosításával szeretnénk fokozni az autodidakta szakmai önfejlesztés kereteit. A minőségi képzés
támogatása eddig is célunk volt, amennyiben lehetőség nyílik erre, úgy kiemelten kezeljük a szakmai, tudományos és egészségügyi felkészítést megalapozó
szakemberek képzését. (Ez a központilag meghirdetett képzési keretektől is függ, ezért erre az idényre nem terveztünk fix költséget, mivel nem állt rendelkezésünkre
információ a képzési lehetőségekről) A tudásanyag mellett olyan sporteszközök beszerzését is fontosnak tartjuk, melyek alkalmassá teszik a korszerű és szakmailag
megalapozott edzések megtartását, kiemelten kezelve a prevenció és a regeneráció kérdését. A sportolóink megfelelő egészségügyi állapota, fizikai erőnlétének
megőrzése és nyomon követése, s a megelőzés szerepe miatt a sportorvosi tevékenységet a versenyekhez és alapból szükséges vizsgálatokon túl is kiterjesztenénk,
ehhez kívánunk igénybe venni gyógyszereket. Mint minden évben 201 os évben is kétszer tervezünk 1-1 hosszabb edzőtábort,

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Anyagi feltételek biztosításával kapcsolatos vállalásaink Biztosítani kell a versenysport részére az indulás feltételeit - utaztatás, - nevezési díjak, - edzők
foglalkoztatása - sportpályák, sporteszközök beszerzése A látvány/tömegsportnál az akciók, versenyek megrendezésének költségeit biztosítjuk, a felkészülés és a
részvétel költségeit a résztvevőknek kell állni. Tárgyi feltételek A jelenlegi sportlétesítmények szinten tartása, karbantartása és részleges fejlesztése jöhet szóba,
feltétlenül szükséges lenne a költségek csökkentése érdekében a fenntarthatóságot erősítő és a minőségi szolgáltatást eredményező beruházások megvalósítása (A
kiszolgáló épület teljes felújítása, mely által növekedhetnének a bevételeink, s a kiadásaink (rezsi) jelentősen csökkennének. Személyi feltételek Jelenleg a MEDOSZ
SE rendelkezik megfelelő edzői gárdával és ez biztosítéka egyben a további fejlődési lehetőségnek is, azonban szükség lenne az egyéb versenysportokhoz és az
egyéb szabadidő sportokhoz is hozzáértő szakember irányító, felkészítő tevékenységére és az egészségügyi háttér biztosítására is. Új lehetőségek A jelenlegi
sporttevékenység elemzéséből kitűnik, hogy bár kezdünk a teljes családokra és a nők felé is nyitni, de még mindig többségében férfiak foglalkoztatására irányul, ezért
szükség lenne olyan sporttevékenységek kibontakoztatására, melyben nagy számban vehetnének részt a nők. Illetve olyan komplex rendezvények szervezésére is
törekszünk, melyek népszerűsítik a sportágat, de a teljes lakosságot megmozdítják ( pl. családi rendezvény és sportbemutató, egészséges életmód nap…9
Egyesületünk számára nagy segítséget jelent a TAO program, mely során számos fejlesztésünkhöz kaptunk támogatást, enélkül a fejlesztések nélkül mára már a
működésünk sem lenne biztosított. Nagyon hasznos kezdeményezésnek tartjuk és sokat köszönhetünk az MLSZ mindig segítő közreműködésének. Legutóbbi
fejlesztésünk az öltözők felújítása, a kerítés, a világítás nagyon érezteti hatását, megnövekedett a látogatottság, csökkentek a költségeink, s a játékosok is
szívesebben időznek a közös helyiségekben az edzések előtt és után is, mely által közösségformáló ereje tovább növekedett az egyesületünknek. A TAO
programban való első résztvételünk óta 4-5szörösére növekedett a sportágat aktívan gyakorló és látogatók száma. Ami folyamatosan nő, s ez az egész településen
és a környéken érezhető változás. A sport rendezvényekre, mérkőzésekre is egyre többen járnak, a település lakói számára
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

8 915 400
Ft

8 915 400 Ft

Pályakarbantartó
gép

önjáró öntözőkocsi

db

1

698 500 Ft

698 500 Ft

9 613 900 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal

A nagyobb pályahasználat miatt, egy új fűnyírótraktorra is szükség lenne, mivel a meglévő eszköz erőforrások nem tudják a
feladatot ellátni. A támogatásból beszerzett fűnyíró nagyon hasznosnak bizonyult, de olyan gyakorisággal, annyit kell (a
megnövelt pályaterület használat miatt is) dolgoznia, hogy a szerelési, karbantartási költségei már nem teszik rentábilissá a
használatát ilyen igénybevétel mellett, mert minden hónapban két hetet szervízelni kell.

önjáró öntözőkocsi

A nagyobb pályahasználat miatt, egy új automata, önjáró öntözőgépre is szükség lenne, mivel a meglévő eszköz erőforrások
nem tudják a feladatot ellátni. Az önjáró, automata öntöző azért szükséges, mert igen nagy költséget jelent évente, kétevente a
gyepminőség, pályajavítás, ezáltal mind a 3 pálya minőségi használatát lehetne biztosítani, ( a többi fejlesztéssel együttesen)
hiszen az önjáró automata öntöző kocsival hatákonyabban, költségtakarékosabban lehetne a már meglévő öntöző
berendezéssel ellátott pálya mellett a másik két pályát is öntözni, mely így folyamatosan használható, jó minőségű gyep lenne. A
berendezés paramétereit a csatolt ajánlatban mutatjuk be.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 688 492 Ft

68 260 Ft

69 200 Ft

6 825 952 Ft

2 925 408 Ft

9 683 100 Ft

9 751 360 Ft

2016-10-03 18:30

6 / 26

be/SFPHPM01-11693/2016/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
felújítása

2017-02-13

2017-05-15

2017-05-19

6 630 789
Ft

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás kiépítése

2017-02-20

2017-05-15

2017-05-15

8 429 509
Ft

Környezetrendezés

gyepregeneráció

2017-03-17

2017-05-15

2017-05-15

1 963 103
Ft

Környezetrendezés

térkövezés

2017-03-20

2017-04-30

2017-05-17

12 272 365
Ft
29 295 766
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

biztonsági kerítés felújítása

1100 méter cövekezett, húzott betonoszlopokkal megerősíett fonatkerítés. a meglévő rendbetétele, cseréje, javítása

pályavilágítás kiépítése

Ez egy nagyon fontos, hosszútávú befektetés, mely már az előző pálya terület világításának kiépítésekor is bebizonyosodott,
hogy nagyon hasznos, azonban, így a megnövekedett létszám miatt, gyakorlatilag arra a pályára korlátozódik az esti órákban az
edzések helyszíne, s így a versenypálya minősége tovább romlik, amit szeretnénk jó minőségben megtartani.

gyepregeneráció

az elhasználódott, balesetveszélyessé vált edzőpályát egyidőben szeretnénk rendezni, a felületét kezelni, ugyanis nagy
veszélyforrás, hogy folyamatosan vakondok okoznak problémát. Több baleset is történt edzés közben, mivel a vakondtúrások
fellazították a pálya egyes részeit, s a fű miatt nem látható üregek, rések, lyukak, buckák keletkeztek. Többféle irtással is
próbálkoztunk, de eddig eredménytelenül, s így a pálya egyes területei már használhatatlanok. Biztonsági kockázatot jelentenek,
személyi sérülés történt és történhet. Így azonban az meglévő, használható terület még inkább ki van téve az igénybevételnek,
amit már a meglévő eszközökkel karbantartani sem tudunk, ezért szeretnénk a TAO támogatás felhasználásával hosszutávú,
tartós megoldást találni a pálya minőségének javítására.

térkövezés

A sportpálya nehezen megközelíthető, göröngyös, buckás, balesetveszélyes, rossz időjárásban csúszós. ezért szükséges a
sportpálya külső ívén egy járdát, szegélykővel nntérkövezéssel kiépíteni, hiszen a megnövekedett látogatottság miatt fokozottan
ügyelni kell a biztonságra, s a tartós használhatóságra.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés felújítása

Nagy f.p.

2422
Mezőfalva
1321/1
-

1321/1

Egyéb

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás
kiépítése

Edzőterület

2422
Mezőfalva
1321/1
-

1321/1

Egyéb

Környezetrendezés

gyepregeneráció

Edzőterület

2422
Mezőfalva
1321/1
-

1321/1

Egyéb

Környezetrendezés

térkövezés

Nagy f.p.

2422
Mezőfalva
1321/1
-

1321/1

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

2016-10-03 18:30

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma
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2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

20 381 355 Ft

208 003 Ft

210 935 Ft

20 800 293 Ft

8 914 411
Ft

29 506 701 Ft

29 714 704 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-03 18:30
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszá
m

Csapat
szintje 15/16

Csapat
szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

MEZŐFALVA
U19

11

egyéb ffi UP
bajnokság

egyéb ffi UP
bajnokság

Aktív

U16

MEZŐFALVA
U16

11

egyéb ffi UP
bajnokság

egyéb ffi UP
bajnokság

Aktív

U7

Bozsik
egyesületi U7U11 U7

11

Bozsik
egyesületi
U7-U11

Bozsik
egyesületi
U7-U11

a hivatalos létszámon felül többen is járnak az edzésekre, akik jelenleg
a sporttal ismerkednek, de még nem igazolt játékosok

Aktív

U9

Bozsik
egyesületi U7U11 U9

11

Bozsik
egyesületi
U7-U11

Bozsik
egyesületi
U7-U11

a hivatalos létszámon felül többen is járnak az edzésekre, akik jelenleg
a sporttal ismerkednek, de még nem igazolt játékosok

Aktív

U11

Bozsik
egyesületi U7U11 U11

11

Bozsik
egyesületi
U7-U11

Bozsik
egyesületi
U7-U11

a hivatalos létszámon felül többen is járnak az edzésekre, akik jelenleg
a sporttal ismerkednek, de még nem igazolt játékosok

Aktív

U13

Bozsik
egyesületi U13
U13

11

Bozsik
egyesületi
U13

Bozsik
egyesületi
U13

a hivatalos létszámon felül többen is járnak az edzésekre, akik jelenleg
a sporttal ismerkednek, de még nem igazolt játékosok

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-03 18:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-03 18:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-03 18:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-03 18:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-10-03 18:30

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

30 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

2

35 000 Ft

70 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

egészségügyi csomag

csom

3

100 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

edzést segítő felszerelés csomag

csom

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

100

15 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

1000

5 000 Ft

5 000 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

200

2 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

60

15 000 Ft

900 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

60

5 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

40

8 000 Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

30

2 500 Ft

75 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

60

6 500 Ft

390 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusfelszerelés

db

5

10 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

masszázspad

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

gyógyszercsomag

csom

50

20 000 Ft

1 000 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

pulzusmérő

db

1

12 000 Ft

12 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

vérnyomásmérő

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

vércukormérő

db

1

7 000 Ft

7 000 Ft

Vitamin

vitamincsomag

csom

50

10 000 Ft

500 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

2016-10-03 18:30

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

UP edző MLSZ C

Normál

120

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Edző

UP edző MLSZ C

Normál

120

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Egyéb

gondnok

Normál

120

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

UP edző MLSZ B

Normál

120

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Egyéb

technikai munkatárs

Normál

120

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

gondnok

A Mezőfalvi Medosz Se utánpótláshoz kapcsolódó általános feladatait, a sportszervezettel, a sportpályával kapcsolatos
ügyintézést, a sportszervezet programjaiban közreműködik, kapcsolatot tart a külső felekkel, az edzőkkel. a sporteszközeök,
felszerelések, a terület biztosítása is a gondnok feladata. A versenyekre, mérközésekre szállítás, az edzőtáborok, programok
szervezése a feladata. Emellett az SE eszközeinek, beruházásainak felügyelete, a berendezések karbantartásáról gondoskodni.

technikai munkatárs

A Mezőfalvi Medosz Se utánpótláshoz kapcsolódóan koordináció, az edzőkkel, a csapatokkal, a sportszakmai intézményekkel,
szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködések kialakítása a feladata, továbbá a labdarúgás népszerűsítése kapcsán
együttműködések, programok kialakítása, menedzselése.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

UP edző MLSZ C

MLSZ C

U15

8

20

UP edző MLSZ C

MLSZ C

U11

8

30

UP edző MLSZ B

UEFA B

U17

8

30

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

11 565 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 534 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 987 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

26 186 200 Ft
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2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

23 519 716 Ft

239 984 Ft

238 660 Ft

23 998 359 Ft

2 666 484 Ft

26 424 860 Ft

26 664 844 Ft

2016-10-03 18:30
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

UEFA "B" tanfolyam

2

400 000 Ft

UEFA "A" tanfolyam

1

400 000 Ft
800 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

397 171 Ft

4 028 Ft

1 630 Ft

402 829 Ft

402 829 Ft

801 630 Ft

805 658 Ft

2016-10-03 18:30
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-03 18:30
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

69 200 Ft

137 482 Ft

68 260 Ft

137 460 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

210 935 Ft

418 938 Ft

208 003 Ft

418 938 Ft

Utánpótlás-nevelés

238 660 Ft

484 431 Ft

239 984 Ft

478 644 Ft

Általános képzés

1 630 Ft

8 122 Ft

4 028 Ft

5 658 Ft

Összesen

520 425 Ft

1 040 699 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Együttműködés a feladatok előkészítésében, tervezésében, a sportfejlesztési program összeállítása, benyújtása kapcsán közreműködés.
Tanácsadás a támogatás felhasználásával kapcsolatosan. a támogatási igazolások igénylése. segítségnyújtás az elszámolás során.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Együttműködés a feladatok előkészítésében, tervezésében, a sportfejlesztési program összeállítása, benyújtása kapcsán közreműködés.
Tanácsadás a támogatás felhasználásával kapcsolatosan. a támogatási igazolások igénylése. segítségnyújtás az elszámolás során.

Utánpótlásnevelés

Együttműködés a feladatok előkészítésében, tervezésében, a sportfejlesztési program összeállítása, benyújtása kapcsán közreműködés.
Tanácsadás a támogatás felhasználásával kapcsolatosan. a támogatási igazolások igénylése. segítségnyújtás az elszámolás során.

Általános képzé
s

Együttműködés a feladatok előkészítésében, tervezésében, a sportfejlesztési program összeállítása, benyújtása kapcsán közreműködés.
Tanácsadás a támogatás felhasználásával kapcsolatosan. a támogatási igazolások igénylése. segítségnyújtás az elszámolás során.

2016-10-03 18:30
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Mezőfalva, 2016. 10. 03.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Cseke Ottó (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Mezőfalva, 2016. 10. 03.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:05:10
Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:00:20
Feltöltés / Megtekintés

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 16:27:21
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:02:03
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-09-25 17:23:25
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 19:18:17
Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 19:03:40
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 19:04:19
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 19:04:45
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 18:20:01
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 19:14:35
Feltöltés / Megtekintés

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 18:28:02
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 18:20:49

Kelt: Mezőfalva, 2016. 10. 03.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

27 069 847 Ft

276 263 Ft

280 135 Ft

27 626 245 Ft

11 839 819 Ft

39 189 801 Ft

39 466 064 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 688 492 Ft

68 260 Ft

69 200 Ft

6 825 952 Ft

2 925 408 Ft

9 683 100 Ft

9 751 360 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

20 381 355 Ft

208 003 Ft

210 935 Ft

20 800 293 Ft

8 914 411 Ft

29 506 701 Ft

29 714 704 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

23 519 716 Ft

239 984 Ft

238 660 Ft

23 998 359 Ft

2 666 484 Ft

26 424 860 Ft

26 664 844 Ft

Képzés

397 171 Ft

4 028 Ft

1 630 Ft

402 829 Ft

402 829 Ft

801 630 Ft

805 658 Ft

- ebből általános képzés

397 171 Ft

4 028 Ft

1 630 Ft

402 829 Ft

402 829 Ft

801 630 Ft

805 658 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

50 986 734 Ft

520 275 Ft

520 425 Ft

52 027 433 Ft

14 909 132 Ft

66 416 291 Ft

66 936 566 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft

24 / 26

be/SFPHPM01-11693/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (27 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
medoszse3_1462194020.pdf (Szerkesztés alatt, 385 Kb, 2016-05-02 15:00:20) c9fcdb68e4078557856c5275a937f85932e20b121caa83003b4d2cfad1e5f707
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1462208702.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2016-05-02 19:05:02)
c5c2a90b616236816b07655c9a57073b64c0b228a95829441490fee441d44175
amegvalositasreszletesterve_1475511601.pdf (Hiánypótlás melléklet, 447 Kb, 2016-10-03 18:20:01)
bf95c0bdd52b2a8cf51b908c0a02b83929b6a8e470f163e6c44689154f4f01a5
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1462209275.pdf (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2016-05-02 19:14:35)
261225b5e66aa876c3f2a95aa35d93854fd4aff4809be227bff974c5779d01a9
Egyéb dokumentumok
medoszseszakmaiprogramaltalanos_1462203252.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2016-05-02 17:34:12)
df95afbff837f2e55305c6aa597a5e4f47d60cb13f5834ffeac42721817579da
aberuhazasfinanszirozasitervees_1462203533.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2016-05-02 17:38:53)
c5c2a90b616236816b07655c9a57073b64c0b228a95829441490fee441d44175
medoszaraj._1462194214.pdf (Szerkesztés alatt, 895 Kb, 2016-05-02 15:03:34) 175c57b72e465f7905377b0d72903ad0c6998f3b8d402f0ff18c6390812bd705
ara.medosz_1462194283.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2016-05-02 15:04:43) 5ce24cec9ae1363d65803f417204bf00dd05706634771de263038ea3e1e12b0f
arajanlat1._1474817000.pdf (Hiánypótlás melléklet, 959 Kb, 2016-09-25 17:23:20) 9d5ff53fc22a1735c917ba3a852c3def8f4ae453164e63cd49168a367d4dad0c
arajanlat2._1474817005.pdf (Hiánypótlás melléklet, 20 Kb, 2016-09-25 17:23:25) da745e8706a7ccfca184e48c93471d3f718f54fb50eb01344d3481a9135f95d3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
medoszse4_1462193986.pdf (Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2016-05-02 14:59:46) 320e60bb543b86ce433e64b5544c17a536ca941f846b7332af067d096fd3ea38
medoszse5_1462194310.pdf (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2016-05-02 15:05:10) ef7f44ad88ff868cbcb6894fd53bfa5e56fb9bf9d3fe72056eabb4c8bce4a6cc
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
35e.utalas_1462194123.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2016-05-02 15:02:03) 90905bae1bc8b1206df524c0c1f21f01dc9273cc1701a7ac91ee6e13778fe7be
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_medosz_sportegyesulet_nav2016041_1462199241.jpg (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2016-05-02 16:27:21)
7af57553e52feaac5caf95e6cf7e790302be09c4baba29491de89ab7249ebb7a
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
tullapestulajdonsi_1430356600_1462208685.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2016-05-02 19:04:45)
c7a6bcec556001b6798caeb661d1cf0da233391c0efca2b12e3d0a8ba403eb03
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
nyilatkozat_minta_nem_pt_1462208659.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-05-02 19:04:19)
cc7bc0cc15b6469005de9b4efdc99f126dafe6444c3cd913de91a7d3dd0a7021
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
tul.nyilatkozat_1430356431_1462209497.pdf (Szerkesztés alatt, 424 Kb, 2016-05-02 19:18:17)
5d90a2a6bc23b480474b168ba262fa00f77c5e6bd41abdcfd8105108db7c99bd
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullapestulajdonsi_1430356600_1462208620.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2016-05-02 19:03:40)
c7a6bcec556001b6798caeb661d1cf0da233391c0efca2b12e3d0a8ba403eb03
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
medoszaraj._1462208750.pdf (Szerkesztés alatt, 895 Kb, 2016-05-02 19:05:50) 175c57b72e465f7905377b0d72903ad0c6998f3b8d402f0ff18c6390812bd705
ara.medosz_1462208767.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2016-05-02 19:06:07) 5ce24cec9ae1363d65803f417204bf00dd05706634771de263038ea3e1e12b0f
medoszse.arajanlat_1462208832.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-05-02 19:07:12)
ef9057c5b9e5d73cfda43bb6fa864901bf62a4c36218f64338e0c8c373a908e8
arajanlat2._1475509345.pdf (Hiánypótlás melléklet, 20 Kb, 2016-10-03 17:42:25) da745e8706a7ccfca184e48c93471d3f718f54fb50eb01344d3481a9135f95d3
medosz04052016_1475509357.pdf (Hiánypótlás melléklet, 669 Kb, 2016-10-03 17:42:37)
b5db5d41419b171788277397528bb8e7c879345c22c3a249cf73652b22b95c01
abiztonsagikeritesberuhazasiele_1475512082.docx (Hiánypótlás melléklet, 976 Kb, 2016-10-03 18:28:02)
d59bdea356dbbcec197a7dbd4f2a80455d97c58ec317d266d1c266db2a10dec4
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
ara.medosz_1462208862.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2016-05-02 19:07:42) 5ce24cec9ae1363d65803f417204bf00dd05706634771de263038ea3e1e12b0f
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arajanlat2._1475511639.pdf (Hiánypótlás melléklet, 20 Kb, 2016-10-03 18:20:39) da745e8706a7ccfca184e48c93471d3f718f54fb50eb01344d3481a9135f95d3
amegvalositasreszletesterve_1475511649.pdf (Hiánypótlás melléklet, 447 Kb, 2016-10-03 18:20:49)
bf95c0bdd52b2a8cf51b908c0a02b83929b6a8e470f163e6c44689154f4f01a5
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